
 نشاطات لألسرة
يستضيف المرآز فعاليات ممتعة لكل أفراد األسرة على 

أساس منتظم مثل األلعاب السحرية والرجل الطواف السلحفاة 
)Roving Reptile Man ( والعلوم المثيرة 
)Mad Science (التي تّم تقديمها في أوقات سابقة. 
 

 فعاليات خاصة
يحتفل المرآز بمجموعة متنوعة من الفعاليات  •

 :والعطالت طوال أيام السنة التي تتضمن
 لعبة البحث عن البيض في أعياد الربيع  •

)Spring Egg Hun( 
 اليوم الوطني للنزهة الليلية  •

)National Night Out( 
 احتفال الخريف العجيب  •

)Freaky Fall Festival( 
 )Thanksgiving Dinner(عشاء يوم الشكر  •
 في إحضارها في أيام الوجبات التي يشارك الجميع •

 )  Community Holiday Potluck(األعياد 
 

 برامج لألطفال الصغار في سن تعلم المشي
استعلم عن برامجنا العادية الدائمة لحضانة األطفال الصغار 

آما نقدم مجموعة . وعن المالعب الداخلية المخصصة لهم
 .متنوعة من الفصول والفعاليات الخاصة والمخيمات

 
 برامج لليافعين واليافعات

نقدم مصفوفة واسعة من الفصول آل ثالثة أشهر تتضمن 
الموسيقى واأللعاب الرياضية وأفكار تتناسب مع األعياد 

 .والرسوم والفنون والحرف وأآثر من ذلك
 

نقدم مجموعة متنوعة من األلعاب الرياضية 
والنشاطات خالل السنة لجميع الناس بغض النظر 

فيما يلي عّينة من البرامج . عن أعمارهم وقدراتهم
 : المختلفة التي يقوم المرآز بتقديمها

 
 ألعاب رياضية لليافعين والمراهقين

 آرة السلة  •
 توقيف [آرة القدم األمريكية باألعالم  •

 ]الخصم بأخذ العلم المعلق في حزام الخصم
 الميدان والمضمار/ ألعاب القوي  •
 آرة الطائرة للبنات •
 آرة القدم •

 
 فصول رياضية لليافعين

 آرة المضرب •
 آرة القدم الداخلية التي تـُلعب بكرة النيرف  •
 فصول تعليم األلعاب الرياضية •
 ]لعبة البيسبول لألطفال الصغار" [بول -تي" •

 
 فصول تعليم رياضية وفرق رياضية للبالغين

 " آيكبول"مسابقات لعبة الـ  •
 توقيف [آرة القدم األمريكية باألعالم  •

 ] الخصم بأخذ العلم المعلق في حزام الخصم
رياضة هوائية  [NIAلياقة بدنية ترفيهية،  •

 ، يوغا، يوغاليتس ]عضلية عصبية متكاملة
 ]مزيج من اليوغا والبيالتيس[

 آرة المضرب •
 "تمرينات السرعة" •
 آرة القدم •
 آرة السلة •

 
إذا لم تكن اللعبة الرياضية التي تفضلها مذآورة 
أعاله، فيرجى إعالمنا بذلك، فنحن نتطلع دائمًا 

 .ألفكار عن برامج جديدة

 برامج للمراهقين والمراهقات
مرآز الفتيان والفتيات في سن المراهقة هو مكان مليء 

بالتسلية من لعب البلياردو ومشاهدة التلفاز والمساعدة في 
الوظائف المدرسية وفصول تعليم الطبخ والذهاب في رحالت 

آما يقدم المرآز ! ميدانية والحصول على فرص تعلم الخدمة
 .برامجًا أسبوعية تدوم ألوقات متأخرة من الليل

 
 برامج لألشخاص البالغين

انضم إلى . المرآز مفتوح لجميع الناس وليس لألطفال فقط
قم بالتسجيل . بقية البالغين في برامج مشوقة ومثرية للنفس

لحضور فصل ليوم واحد أو أليام السبت واألحد أو لفصول 
نقدم مجموعة متنوعة من النشاطات من دروس . أسبوعية

ال حدود لمواضيع الدروس التي . تعليم البيانو إلى اليوغا
 . نقدمها

 
  وما فوق50برامج للبالغين في سن الـ 

ترفيه  (Life Long Recreationنتشارك مع موظفي 
لنقدم رحالت يومية منتظمة وبرامج لياقة ) على مدى الحياة

 .بدنية ونوادي ونشاطات
 

 برامج لذوي االحتياجات الخاصة
يقدم مكتب شؤون البرامج المتخصصة برامج وفعاليات 
. متخصصة على أساس ربع سنوي في غرب مدينة سياتل

 ألي استفسار قد 4950-684-206يرجى االتصال بالرقم 
 .يكون لديكم حول االشتراك في مثل هذه البرامج

 برامج ترفيهية رعاية لألطفال في سن الدراسة

اتصل .  هل لديك موهبة أو هواية خاصة توّد أن تتشارآها مع اآلخرين؟ نتطلع دائمًا إلى أفكار حول فتح فصول جديدة                       :  مطلوب مدرسون 
 .  لطرح أفكارك7422-684-206بالرقم 

 برامج المرآز المنعقدة قبل وبعد أوقات 
الدوام المدرسي تقدم رعاية في جو ودي 

لألطفال ضمن إطار يتالءم مع أوقات عمل 
آباء األطفال في الصفوف من الروضة إلى 

 إضافة إلى المخيمات . الصف الخامس
الصيفية التي نقوم بتقديمها، نقدم جميع 
 احتياجات الرعاية التي يتطلبها األطفال 

 .في سن الدراسة
 

 والمرآز، بكونه أحد أحسن خيارات ر
 عاية األطفال المتاحة في غرب مدينة 

 سياتل، فإنه حائز على ترخيص 
 آامل من إدارة الخدمات االجتماعية و

، وهذا يعني أن طفلكم )(DSHSالصحية 
سيحصل على  أفضل نوعية لقضاء الوقت 

يعمل طاقم . بعيدًا عن المدرسة والمنزل
موظفينا بجد لتقديم الفرص للخيار والتوجيه 
الذاتي بينما يشجعون روح اإلبداع والفردية 

 . عند آل طفل
 

 شهور 10توزع أقساط البرنامج بالتساوي على
هناك رسوم . من السنة المدرسية)  يومًا178(

إضافية لأليام غير المدرسية والعطالت التي 
يقدم طاقم البرنامج مأآوالت . تستمر أسبوعا

 .خفيفة في أوقات الصباح وبعد الظهر
 من قسط 90%تتوفر المنح الدراسية إلى حد 

البرنامج متوفرة لألسر المؤهلة آما نقبل 
 .لحضانة األطفال DSHSمدفوعات 

 األلعاب الرياضية واللياقة البدنية
فصوًال تعليمية ونشاطات وفعاليات خاصة لكل أفراد ) مرآز هاي پوبينت المجتمعي (High Point Community Centerيقدم 

 .  المجتمع المحلي بغض النظر عن أعمارهم وقدراتهم البدنية وأوضاعهم االقتصادية



 إنشاء مجتمع محلي من 
 خالل الناس والمنتز
.هات والبرامج  

 التأجير
 يقدم مرآز هاي پوينت المجتمعي غرفًا وسبل الراحة 

.لجميع احتياجات اجتماعاتك وفعالياتك   
 

 :تتضمن الفراغات الجميلة المتوفرة لالستئجار آًال من
 

 غرفة متعدد االستعماالت
  شخصًا184سعة  -   
 

 جمنازيوم
  شخصًا376سعة  -   
 

 غرف اجتماعات
  شخصُا184 إلى 10تتسع لمجموعات من  -

 
 مطبخ آامل من النوعية التجارية

 
 :تتضمن سبل الراحة المتوافرة

 
 آراسي وطاوالت

  ضيفًا200تتالءم لـ  -
 

 شاشات العرض الضوئي
 

 منبر مع ميكروفون 
 

 أجهزة عد األهداف والتوقيت
 الستخدام الجمنازيوم -   
 

 ألعاب لألطفال الصغار لالستعمال في الحفالت
 متوفرة لقاء رسم إضافي -   

 
 نظرًا للتغييرات السنوية في أجور التأجير ورسوم الموظفين، 

 رجاء االستفسار من طاقم . لم نقم بطباعة تكاليف االستئجار
 .موظفينا عن تكلفة فعاليتك

 
 نتطلع إلى مساعدتكم في فعاليتكم الخاصة 

.  القادمة  
 

!ال تتأخروا باالتصال بنا اليوم  

  SEATTLE PARKS AND RECREATIONرؤية 
 )إدارة شؤون المنتزهات والترفيه بمدينة سياتل(

 .نقوم بإنشاء مجتمع من خالل الناس والمنتزهات والبرامج
 

  SEATTLE PARKS AND RECREATIONتعمل 
 ! سويًا لكARCو 

 Associatedيعتبر المجلس المشترك للترفيه
 Recreation Council (ARC) 

أحد أآبر وأهم الشرآاء إلدارة شؤون المنتزهات والترفيه وهو 
منظمة مستقلة ال تتوخى الربح تكرس نفسها لدعم النشاطات 
الترفيهية في مدينة سياتل عن طريق تقديم برامج وخدمات 

لمجتمعنا المحلي وإسداء المشورة إلى إدارة شؤون المنتزهات 
 . حول البرامج والخدمات والمنشآت والعمليات

 
 معلومات عن المجلس االستشاري

يتألف آل مجلس استشاري من مواطنين متطوعين مدنيين يقوم 
ويعمل . المدير العام إلدارة شؤون المنزهات والترفيه بتعيينهم

 أعضاء المجلس مع  طاقم موظفي إدارة شؤون المنتزهات 
 والترفيه ويقدمون التوصيات حول أنواع البرامج والنشاطات 

 .التي ستقدم في مرآز مجتمعي معين أو لجمهور معين
 

 المساءلة المالية والدعم للمجالس االستشارية والقيادة ARCتقدم 
 .المرآزة على المجتمع المحلي والتعليم والتوجيه السياسي العام

 
يمكنك أيضًا أن تلعب دورًا مميزًا في االلتحاق بالمجلس 
 .االستشاري لهاي پوينت بحضور أحد اجتماعاته الشهرية

 
 رسالة مجلس هاي پوينت االستشاري

االرتباط بالمجتمع المحلي عن طريق تقديم خدمات ممتازة  •
 للعمالء، وتعزيز نوعية الحياة ومساعدة األفراد في 

 .تحقيق إمكانياتهم الكاملة

 إزالة العوائق وضمان المساواة واإلدماج  •
 .والوصول المتاح

تقديم فرص متجاوبة ومسؤولة  تشجع  اللعب الصحي  •
واللياقة البدنية على مدى الحياة والتعليم الخالق واآتشاف 

 .المسؤولية المدنية

 برامج مسلية وممتعة في 
 !مرآز هاي پوينت

  
برامج لألطفال الصغار في سن تعلم المشي ولليافعين  •

 .والمراهقين والبالغين والمسنين
 برامج رعاية األطفال قبل وبعد أوقات الدوام المدرسي •
 مخيمات نهارية صيفية •
جمنازيوم داخلي للعب األطفال الصغار في سن تعلم  •

 المشي
 فصول لألطفال في سن ما قبل الدراسة في المدرسة •
 فصول تعليم الرقص •
 عصب رياضية •
 برامج لألسرة •
 فعاليات خاصة •
 لعب آرة السلة وآرة الطائرة بدون موعد سابق •
 تنس الطاولة •

 
!تصفح الداخل لإلطالع على مزيد من النشاطات  

 
 

 المساعدة المالية متوفرة
 

  و Seattle Parks and Recreationتقدم 
ARCمنحًا دراسية للمساعدة في دفع تكاليف البرامج . 

 
  متوفرة لبرامج 90%منح دراسية يصل قدرها إلى حد 

  80%آما قد تتوفر المنح الدراسية إلى حد . حضانة األطفال
 يتطلب األمر . أيضًا لجميع البرامج الترفيهية األخرى

 .تقديم طلب لذلك
 

  DSHSآما نقبل مدفوعات اإلعانة المالية الصادرة لك من 
 ونحن منشأة حضانة ورعاية لألطفال حائزة على ترخيص 

 .DSHSمن قبل 
 
 

 موارد أخرى

إن آنت تبحث عن خدمة ما ال نقوم بتقديمها في الوقت الحاضر، فال 
قد نستطيع أن . تتردد أن تسألنا عن موارد أخرى متوافرة في الجيرة

.نربطك بإحدى الوآاالت التي نتشارك معها   

 مرآز هاي 
 پوينت 
  المجتمعي

6920 34TH AVE SW 

SEATTLE, WA  98126 

(206) 684-7422 

(206) 684-7402 (FAX) 


